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Bajka 35

Różnicowanie głosek /dz : dż/

Dżokej i jędza

Pewna stara jędza trzymała w swojej piwnicy mnóstwo dziwnych przedmiotów (język schodzi do piwnicy 
– dotykamy językiem kolejno wszystkich dolnych zębów, od wewnętrznej strony). Niewiele było osób, 
które miały okazję zwiedzić piwnicę jędzy, ale ci, którzy ją widzieli, opowiadali o dzbankach pełnych rodzy-
nek, pędzli (język – pędzelek: malujemy językiem podniebienie i policzki) czy wędzonych makreli, a także 
o pieniądzach, które jędza trzymała pod podłogą, w zardzewiałej puszce. Domek jędzy mieścił się daleko 
za miastem, ukryty w ponurym, nędznym zagajniku (wsuwamy język pomiędzy dolne zęby i dolną war-
gę). Po drodze należało minąć sadzawkę (kładziemy płaski, szeroki język za dolnymi zębami), a następnie 
przeskoczyć przez dwa ogrodzenia (skaczemy – dotykamy dwa razy językiem do wałka dziąsłowego), i już 
było się na drodze wiodącej do domku jędzy (przesuwamy językiem po wewnętrznej krawędzi górnych 
zębów). Sam domek nie wzbudzał podejrzeń – mały, z pomalowanym na biało płotem (język maluje płot – 
przesuwamy po wewnętrznej krawędzi górnych zębów), na którym suszyły się, odwrócone do góry dnem, 
dzbanki i cedzaki (przyklejamy język do podniebienia, tak aby widać było jego „dno”, czyli spód). Również 
i jędza nie budziła strachu – wyglądała jak zwykła, starsza dama, w białym fartuchu i chustce na głowie. Za-
wsze częstowała swoich gości rodzynkami i wędzonką (mlaszczemy środkiem języka). Przydomek „jędza” 
zyskała dlatego, że w  dawnych latach zajmowała się czarami, o  czym wiedzieli jeszcze starsi mieszkańcy 
miasteczka. Dlatego od czasu do czasu w domku jędzy zjawiał się ktoś, kto pilnie potrzebował magicznej 
pomocy starszej pani.

Pewnego dnia do domku jędzy przybył dżokej, którego trapiło wielkie zmartwienie (układamy usta w pod-
kówki, robimy smutną minę). Otóż jego koń, Bandżo, przestał być najszybszym koniem w wyścigach. Zaj-
mował wciąż drugie miejsce, choć dawniej nikt nie mógł go dogonić. Tym razem jednak koń innego dżokeja, 
Dżek, zawsze prześcigał Bandżo w  każdej gonitwie. Dżokej był bardzo zmartwiony, gdyż na najbliższych 
konnych zawodach miał zjawić się słynny maharadża. Dżokejowi bardzo zależało na tym, aby to właśnie 
Bandżo tym razem wygrał w wyścigu.

Strudzony dżokej opowiedział jędzy o swym zmartwieniu. Jędza wysłuchała opowieści swego gościa, po-
kręciła głową (wysuwamy język, przesuwamy nim na zmianę od jednego do drugiego kącika ust), ale po-
stanowiła mu pomóc. Dżokej przyrzekł, że spełni wszystkie zalecenia jędzy, oby tylko pomogły i zapewniły 
Bandżo wygraną w wyścigu.

Tymczasem jędza poszła do swej tajemniczej piwnicy (schodzimy po schodach – dotykamy językiem każ-
dego dolnego zęba, od wewnętrznej strony), a dżokej czekał na nią, spodziewając się magicznej mikstury 
na swoje problemy. Bardzo się niepokoił, że będzie musiał spożywać jad węża albo sproszkowane kości 
nietoperza, bo w bajkach, które czytał jako mały chłopiec, właśnie z takich zazwyczaj produktów jędze przy-
rządzały swoje magiczne mikstury. Nie był tym zbyt zachwycony i denerwował się coraz bardziej, aż zaczęły 
mu ze strachu dzwonić zęby (wypowiadamy szybko: dz, dz, dz…). Wreszcie jędza wróciła (wchodzimy po 
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schodach – dotykamy językiem każdego górnego zęba), niosąc koszyk, a w nim… kukurydzę, wędzone 
rydze, słodki dżem, drożdżówki i, oczywiście, rodzynki. Co to ma znaczyć? – zastanawiał się dżokej, spo-
dziewając się raczej buteleczki z jakimś magicznym płynem o brzydkim zapachu. Dlaczego przyniosłaś mi 
z piwnicy tyle jedzenia? – zapytał.

– W każdych sportowych zawodach należy zachowywać się uczciwie, jak prawdziwy dżentelmen – odpo-
wiedziała jędza. – Jeżeli maharadża dowie się, że wygrałeś zawody podstępem, nie zrobisz na nim dobrego 
wrażenia. Bandżo jest na pewno przemęczony (dyszymy, z  językiem wyciągniętym na brodę, udajemy 
zmęczenie), potrzebuje wypoczynku i dobrego jedzenia. Ty również. – mówiła dalej jędza. – Dlatego w tym 
koszyku przynoszę ci wszystko to, co najlepsze, abyście razem z Bandżo wrócili do pełni sił. 

Dżokej był tak zaskoczony słowami jędzy, że przez długą chwilę nie mógł nic powiedzieć (układamy okrągłe 
usta, jak do głoski o, ale jej nie wypowiadamy). Patrzył tylko w podłogę, mnąc w palcach swoją dżokejkę. 
– Masz rację – powiedział wreszcie. – Zbyt wiele ostatnio wymagałem od Bandżo. Dziękuję Ci za tę cenną 
lekcję – rzek, uśmiechając się do jędzy (uśmiechamy się szeroko).

Po powrocie do stajni dżokej dokładnie wyczyścił swojego konia, posprzątał jego boks (język sprząta – 
przesuwamy językiem po podniebieniu, ścianach i za dolnymi zębami – wymiatamy cały kurz) i przyniósł 
mu świeżej wody i siana. Bandżo z ochotą zjadł również kukurydzę i rodzynki, a nawet spałaszował świe-
żą drożdżówkę. Kiedy przyszedł dzień wyścigu, i dżokej siedział już w swym ozdobionym frędzlami siod-
le (układamy język jak grzbiet konia – zaczepiamy czubek o dolne zęby, środek języka wysklepiamy), 
pochylił się i szepnął do ucha swego konia: – Jesteś najlepszym koniem, jakiego kiedykolwiek miałem, nie 
ważne, czy zdobędziesz pierwsze czy ostatnie miejsce. Bandżo, wyraźnie zadowolony, zastrzygł uszami i na 
znak rozpoczęcia wyścigu pomknął przed siebie.

Cóż to była za gonitwa! Dookoła kłęby kurzu, dudnienie (wypowiadamy szybko: dż, dż, dż) i odgłos kopyt 
(kląskamy językiem, przyklejając go i odrywając od podniebienia), a na trybunach doping publiczności. 
Kiedy wyścig zakończył się, dżokej poklepał z zadowoleniem Bandżo po grzbiecie (stukamy kilka razy języ-
kiem w wałek dziąsłowy), wiedząc, że dzielny konik dał z siebie wszystko. Kiedy ogłoszono wyniki, okazało 
się, że Bandżo znów jest na pierwszym miejscu! Duma dżokeja była ogromna. Jednak jędza miała rację – po-
myślał – radość z wygranej jest możliwa tylko wtedy, kiedy gra się uczciwie.

    Malwina Wilczyńska


